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МА РИ ЈА БАР НА ЛИП КОВ СКИ

ШЕЈ КА, БЕ КЕТ, ЈУНГ

За па жа ња о ве зи про грам ског пи са ња Медиалe  
са ми са о ним кон тек стом вре ме на*

СА ЖЕ ТАК: Осла ња ју ћи се пре све га на пи са на и про грам ска 
де ла Ле о ни да Шеј ке, овај рад уо ча ва и про у ча ва ни ка да до вољ но 
не ис тра же не ве зе из ме ђу ства ра ња Ме ди а ле и кул тур них стру ја ња 
у Евро пи сре ди ном XX ве ка. По себ но се фо ку си ра на ми са о ну везу 
са де ли ма књи жев ни ка Се мју е ла Бе ке та и пси хи ја тра и пси хо а на
ли ти ча ра Кар ла Гу ста ва Јун га, али се до ти че и па ра ле ле из ме ђу 
све то на зо ра и умет нич ких ак ци ја Ле о ни да Шеј ке са јед ним од 
нај у ти цај ни јих ми сли ла ца XX ве ка, Ми ше ла Фу коа. 

Иа ко се све то на зо ри Кар ла Гу ста ва Јун га, са сво јом по зи ти
ви стич ком те жњом ка це ло ви том су бјек ту, и Се мју е ла Бе ке та, у 
чи јим се де ли ма лич ност ју на ка рас та че у вре ме ну, на пр ви по глед 
мо гу са гле да ти као су прот ни, пре ма ау то ру овог ра да умет ник 
Ле о нид Шеј ка успе ва да у сво јим де ли ма об је ди ни ове две са мо 
на из глед су прот не те жње. 

Ова кве ана ли зе су по себ но под стак ну те за па жа њем ау то ра 
да се рад Ме ди а ле, јед не од нај за чај ни јих умет нич ких гру па у исто
ри ји ју го сло вен ског сли кар ства, нај че шће по сма тра као из дво јен 
од оста лих стру ја у ли ков ној умет но сти. Иа ко је то у ло кал ном 
кон тек сту мо жда тач но, ства ра ла штво Ме ди а ле ни је ау тох то на 
(иа ко је сте ау тен тич на) по ја ва, већ се мо же и мо ра по сма тра ти као 
ре зул тат од ре ђе ног ду ха вре ме на, ми са о ноосе ћај не па ра диг ме 
ко ју су де ли ли и за јед но кро ји ли мно ги ве ли ки европ ски ства ра о ци. 

* Рад је по др жан од стра не Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, про је кат бр. ТР 36051.
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По сма тра ње Ме ди а ле као из дво је ног фе но ме на до при но си ње ној 
ми сти фи ка ци ји, ко ја с јед не стра не мо жда и је сте би ла циљ умет
ни ка ко ји су у ње ном окри љу ства ра ли, али с дру ге стра не спре ча
ва бо ље раз у ме ва ње и пре по зна ва ње ствар ног зна ча ја ства ра ла штва 
ових умет ни ка, те их та ко осу ђу је на ве чи ту мар ги ну. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ме ди а ла, Ле о нид Шеј ка, Се мју ел Бе кет, Карл 
Гу став Јунг, Ми шел Фу ко.

1. Увод

Ме ди а ла је гру па умет ни ка ко ја је, пре ма оце ни исто ри ча ра 
и кри ти ча ра умет но сти, свој нај ве ћи до при нос оста ви ла пре у 
ком би на ци ји про грам ског пи са ња, ства ра ња и (ан ти)про грам ског 
по на ша ња не го у ства ра њу јед ног но вог ко лек тив ног ли ков ног 
из ра за. Не са мо умет нич ке вред но сти већ и те ме, сти ло ви и ме ди
ју ми ко ји ма су се раз ли чи ти умет ни ци по ве зи ва ни са Ме ди а лом 
ко ри сти ли у свом ства ра њу су штин ски су раз ли чи ти.1 Ипак се за 
глав не „иде о ло ге” овог по кре та узи ма ју Ле о нид Шеј ка, Ми ро Гла
вур тић (тво рац име на Ме ди а ла, за ко је се ка же да је „ујед но и 
про грам”2) и Си ни ша Ву ко вић. При то ме се Шеј ка ме ђу њи ма 
ис ти че и као нај по све ће ни ји Кла си фи ка тор3 гру пе, као и је дан од 
нај це ње ни јих на по љу ли ков ног ства ра ла штва. За то се Ме ди а ла 
че сто по и сто ве ћу је са Шеј ком и ње го вим по гле дом на свет, па ће 
се овај рад нај ви ше осла ња ти на ње го во пи са но де ло.4

Вре ме у ко ме ства ра ју умет ни ци Ме ди а ле, крај пе де се тих и 
ше зде се те го ди не про шлог ве ка, тур бу лен тан је пе ри од за ли ков
но ства ра ла штво у Ју го сла ви ји. Зва ни чан став и од нос КПЈ пре ма 
умет но сти и сли кар ству пе де се тих и ше зде се тих го ди на про шлог 
ве ка ком плек сан је и ам би ва лен тан. С јед не стра не обес хра бру је 
со ци ја ли стич ки ре а ли зам као на сле ђе ути ца ја Со вјет ског Са ве за, 
отва ра се пре ма ути ца ју За па да, а с дру ге се сум њи ча во од но си 
пре ма ап страк ци ји као из ра зу де ка ден ци је гра ђан ске кул ту ре. 
Те о ре ти чар и исто ри чар умет но сти Је ша Де не гри пи ше: 

1 Ле о нид Шеј ка и сам пи ше да „ни је ва жно шта пра виш већ је ва жан твој 
од нос пре ма то ме”. У: Де јан Ђо рић, „Прин ци пи Ме ди а ле”, у: Ме ди а ла, гл. уред. 
Гра ди мир М. Ма џа ре вић, Слу жбе ни гла сник 2006. 

2 Исто.
3 Не са мо кла си фи ка тор ства ри већ и до га ђа ја, Ле о нид Шеј ка во ди све

скуднев ник Уре да за ре ги стра ци ју и кла си фи ка ци ју – соп стве ног удру же ња 
– по име ну УРК – Књи гаобјект бр. 2 – Уред за ре ги стра ци ју и кла си фи ка ци ју. 
Сви на во ди из УРК – Књи гаобјект бр. 2 су из поменуте мо но гра фи је Ме ди а ла, 
2006. 

4 Ле о нид Шеј ка, Град – ђу бри ште – за мак I, Књи жев не но ви не, Бе о град 
1982; Ле о нид Шеј ка, Трак тат о сли кар ству, Гра дац, Ча чак 2013.
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У ат мос фе ри ка да су ухва ти ли ко ре на плу ра ли стич ки при
сту пи из би ја ју на ви де ло симп то ми ре ак ци је пре ма по став ка ма 
(већ од сре ди не пе де се тих) до ми нант ног по сле рат ног мо дер ни зма, 
а ти се симп то ми пре по зна ју у по ја ви сли кар ства бе о град ског ен
фор ме ла, с јед не, и у по ја ви гру пе Ме ди а ла, с дру ге стра не. Оста је 
отво ре но пи та ње у ко ли кој ме ри сли кар ство ен фор ме ла уоп ште 
из ла зи из ван укуп ног ком плек са мо дер ни зма пе де се тих или се пак 
у тај ком плекс укљу чу је као ње го во ле во кри ло. Уко ли ко он као 
по е ти ка и ду хов ни став је сте за и ста ре ак ци ја на есте ти зам мо дер
ни зма пе де се тих, као прак са – са не ве ли ким из у зет ци ма – до ма ћи 
ен фор мел је остао по стра ни од ра ди ка ли зма „дру ге умет но сти”, 
ка кве је овај пра вац по зна вао у све ту, а сход но то ме и по стра ни од 
то ко ва „дру ге ли ни је” у јед ној хи по те тич ној про јек ци ји за сно ва ној 
на ти по ло шким осно ва ма аван гар данео а ван гар да у ју го сло вен ској 
умет но сти пр ве по ло ви не XX ве ка.5

У та квој ат мос фе ри ства ра ју и ра де сли ка ри Ме ди а ле. Због 
не ких сво јих на че ла, као што су окре ну тост но вој фи гу ра ци ји и 
но вој пред мет но сти, од би ја ње ен фор ме ла (иа ко не и ка те го рич ко 
по ри ца ње, као што се мо же ви де ти у за јед нич ком из ла га њу под 
„ки шо бран” на зи вом Ре ла ци о ни зам6), на ла же ња узо ра у про шло
сти – на су прот та да мо дер ној ап страк ци ји – Ме ди а ла се че сто 
по сма тра као из дво је на из кул тур них до га ђа ја и то ко ва умет но сти. 
Овај став илу стро ван је по гле дом Ле о ни да Шеј ке на ме ха ни зме 
функ ци о ни са ња но во на ста лог тр жи шта умет но сти:

У ства ри, фор ми ран је је дан вр ло си гу ран и до бро ухо дан 
ко мер ци јал ни апа рат ко ји ап стракт ним, ис кљу чи вим, ре ду ци ра ним 
и екс пре сив ним сли ка ма обез бе ђу је ко му ни ка тив ност и про ђу.7 

Ме ђу тим, као што мно ги кри ти ча ри и ис ти чу8, осе ћа се јак 
ути цај са стра не дру гих умет но сти, пре све га књи жев но сти. Пред
мет овог ра да је из у зет но осе тан, а не до вољ но те о риј ски об ра ђен, 
ути цај дво је са вре ме ни ка: пи сца Се мју е ла Бе ке та и пси хи ја тра 
Кар ла Гу ста ва Јун га. Обо ји ца су до не ли „ре во лу ци о нар не про ме не”, 
сва ко у сво јој ди сци пли ни; њи хов по глед на свет се мо же ту ма чи ти 

5 Је ша Де не гри, Ше зде се те: те ме срп ске умет но сти, Све то ви, Но ви Сад 
1995.

6 О то ме пи ше Ири на Су бо тић, Од Аван гар де до Ар ка ди је, Clio, Бе о град 
2000. у по гла вљу о Ме ди а ли.

7 Л. Шеј ка, Град – ђу бри ште – за мак I.
8 Ли ди ја Ме ре ник, пи шу ћи о Ме ди а ли, ка же: „Пре во ђе ње Сар тра и по

ле ми ке око ње го вих де ла, то ком ра них пе де се тих го ди на, сва ка ко су мо ра ле 
оста ви ти тра га и на по и ма ње умет но сти” (Ли ди ја Ме ре ник, Иде о ло шки мо де ли: 
срп ско сли кар ство 1945–1968, Бе о по лис, Бе о град 2001).
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и као су про тан. Ме ђу тим, оба ова све то на зо ра мо гу се на ћи у иде
ја ма Ме ди а ле – упра во је њи хо ва об је ди ње на су прот ност оно што 
чи ни ову гру пу умет ни ка и њи хо во про грам ско пи са ње из у зет ним. 

2. Ути ца ји: Јунг и Бе кет

Мо жда је у овом по гле ду нај за ни мљи ви је пот пу но од су ство 
ре фе рен ци на де ло Кар ла Гу ста ва Јун га (Carl Gu stav Jung), ко је је 
де фи ни тив но обе ле жи ло фи ло соф скопси хо ло шку ми сао, али и те
о ри ју и пер цеп ци ју умет но сти и кре а тив ног про це са XX ве ка. Не ке 
ње го ве кључ не иде је из гле да ју као пре сли ка не у ви ђе њи ма све та и 
умет но сти Ме ди а ле. Ова чи ње ни ца уто ли ко је чуд ни ја за то што се 
ути цај Фрој да (Sig mund Freud) и про бо ја пси хо а на ли зе че сто ис ти че 
у кон тек сту умет но сти над ре а ли зма, ко јој Ме ди а ла мно го ду гу је.

Сим бол, пре ма Јун гу, исто вре ме но је и сли ка и зна че ње: 

Пре ма то ме, ри јеч или сли ка је сим бо лич на ка да са др жи не што 
ви ше од очи глед на и из рав на зна че ња. Она има је дан ши ри „не
свје сни” вид ко ји ни кад ни је точ но од ре ђен ни пот пу но раз ја шњен. 
(...) Ис тра жу ју ћи сим бол, ум је упу ћен пре ма иде ја ма ко је ле же 
из ван до ма ша ја ра зу ма.9

Ка да умет ни ци Ме ди а ле пи шу о на ла же њу соп стве них „ду
хов них ро ђа ка” кроз исто ри ју, не из бе жна је асо ци ја ци ја на Јун гов 
кон цепт ар хе ти по ва – пра сли ка од но сно ко лек тив них сим бо ла ко ји 
пред ста вља ју је зик ко јим ко лек тив но не све сно ко му ни ци ра са 
ин ди ви ду ал ним не све сним по је дин ца; ар хе ти по ви су је зик ко јим 
мит и умет ност ко му ни ци ра ју са пу бли ком – а мит и умет ност су 
две ства ри ко је је Ме ди а ла же ле ла да ства ра. У ду ху Јун га мо же 
се по сма тра ти и пан ре а ли зам10 ко ји „ни ти ими ти ра при ро ду, ни ти 
не ими ти ра; са ста вља ти и пре но си ти по зна те де ло ве све та, све док 
се не до би је це ли на, цео уни вер зум, ап страк тан и не по знат”. Упра во 
ово ме слу же ар хе ти по ви: да ко му ни ци ра ју уни вер зал ност сим бо ла 
ко ју ни је дан је зик не мо же из ра зи ти. 

Иде је Ме ди а ле о „’це ло ви тој сли ци’ и кон цепт ’ин те грал ног’ 
сли кар ства је сво је вр сна ме та фи зич ка док три на о це ло ви том су
бјек ту (...) од но сно пред мо дер на он то ло шкоху ма ни стич ка пер
цеп ци ја це ло ви то сти при ка зи ва ња и до жи вља ја све та”11 ка ко тач но, 

9 Carl G. Jung, Čo vjek i nje go vi sim bo li, Mla dost, Za greb 1987.
10 Тер мин ко ји ко ри сти Ле о нид Шеј ка да опи ше умет нич ки из раз Ме ди

а ле у оба сво ја на ве де на спи са.
11 Ни ко ла Де дић, Ка ра ди кал ној кри ти ци иде о ло ги је: од со ци ја ли зма ка 

пост со ци ја ли зму, Про дај на га ле ри ја „Бе о град” – Му зеј са вре ме не умет но сти 
Вој во ди не, Бе о град – Но ви Сад 2009.
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иа ко по ма ло пе јо ра тив но, за кљу чу је Ни ко ла Де дић. „Це ло ви та 
сли ка” из раз је Јун го вог ар хе ти па „Ја ства”, ко ји из ра жа ва иде је о 
ко смич кој це ло ви то сти су бјек та и ње го вој по ве за но сти са по рет
ком уни вер зу ма. Ме ђу тим Јунг, као и Шеј ка, пред ста вља це ло ви
тост су бјек та не као основ ну да тост по сто ја ња већ као циљ ин ди
ви ду ал ног на прет ка, ре зул тат те шког ра да и на пор ног „пу то ва ња 
без ја сног ци ља”. Шеј ки но пу то ва ње од Гра да пре ко Ђу бри шта до 
Зам ка ана лог но је Јун го вом пу ту ин ди ви ду а ци је су бјек та. Ин ди
ви ду а ци ја лич но сти је про цес ко ји је, пре ма Јун гу, не са мо ну жност 
сва ког чо ве ка већ и свр ха по је дин че вог по сто ја ња. То ком овог 
„пу та” све сни део лич но сти (оли чен у Гра ду) – уко ли ко се усу ди – 
по сле су сре та са не све сним, по ти сну тим (Ђу бри штем) ми сли, емо
ци ја, осо би на и се ћа ња до ла зи до це ло ви то сти, до Ја ства (Зам ка). 
У том сми слу и Јунг, као и Шеј ка, по сма тра за пад ну ци ви ли за ци ју 
као про цес рас па да, дез ин те гра ци ју це ло ви тог су бјек та. Јунг не да је 
овом про це су вред но сни суд: он кон ста ту је ка ко је ци ви ли за ци ја 
пут уда ља ва ња чо ве ка од искон ског и при ми тив ног, где су це ло
ви тост и је дин ство са ко смо сом би ле да те и не у пит не чи ње ни це. 
Осим ових ми са о них срод но сти, код Јун га се, као и код при пад ни
ка Ме ди а ле, ис ти че окре ну тост езо те ри ји, ал хе ми ји, окулт ном као 
ме сту где ста ну ју сен ке12 чо ве чан ства и по је ди на ца. И са мо ује ди
ње ње па ра док са у име ну „мед” (слат ко, ле по, при род но, уз ви ше но) 
и „ала” (там но, нат при род но, мрач но) илу стру је Јун го ву иде ју це
ло ви то сти до ко је се до ла зи је ди но пу тем при хва та ња и „днев не” 
и „ноћ не” стра не чо ве ко ве лич но сти – о при хва та њу сен ке као пр вом 
ко ра ку на пу ту ин ди ви ду а ци је. 

Дру ги од ау то ра на ко је би тре ба ло обра ти ти па жњу је пи сац 
Се мју ел Бе кет (Sa muel Bec kett), не са мо за то што је ње гов по глед 
на свет на из глед ди ја лек тич ки су про тан од – иа ко су ро вог – ипак 
по зи ти ви стич ког Јун го вог по гле да, већ и за то што је за ње га ве зан 
до га ђај ко ји све до чи о ве зи ли ков них и по зо ри шних ства ра ла ца 
ко јој тре ба да те жи мо.

Та ко се пр во из во ђе ње Бе ке то ве нај по зна ти је дра ме Че ка ју ћи 
Го доа (En at ten dant Go dot) у сред њој и ис точ ној Евро пи од и гра ло у 
ате љеу сли ка ра Ми ће По по ви ћа на Ста ром сај ми шту 1954. го ди не, 
са мо го ди ну да на на кон свет ске пре ми је ре у Па ри зу. Пред ста ва, 
ори ги нал но на ста ла у окви ру Бе о град ског драм ског по зо ри шта, 
ски ну та је са ре пер то а ра на ге не рал ној про би из, на га ђа мо, иде о
ло шких раз ло га. Мла ди бе о град ски ау то ри пре по зна ли су де ло 
ко је ће су штин ски про ме ни ти исто ри ју драм ске књи жев но сти и 
по зо ри шта и, упр кос оме та њу од стра не си сте ма, ус пе ли су да га 

12 Сен ка је ар хе тип све га што је не при хва тљи во, мрач но и по ти сну то у 
чо ве ку и чо ве чан ству.
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из ве ду са рад њом из ме ђу ли ков них и по зо ри шних ства ра ла ца. Че
ка ју ћи Го доа на Ста ром сај ми шту, ко је у се би чу ва све жу исто ри ју 
пу сто ше ња јед ног кон цен тра ци о ног ло го ра, пред ста вља је дан од 
ми то ло шких тре ну та ка исто ри је на ше умет но сти. Упра во је из 
ове пред ста ве 1956. го ди не ро ђен Ате ље 212, на ме њен из во ђе њу 
ко ма да ко ји сво је ме сто не на ла зе на дру гим сце на ма бе о град ских 
по зо ри шта. У Ате љеу се са мо че ти ри го ди не ка сни је, 1960. го ди
не, до га ђа из ло жба осмо ри це мла дих сли ка ра ме ђу ко ји ма су и 
Шеј ка, Са му ро вић, Ве лич ко вић. 

Ови до га ђа ји ука зу ју на (мо жда из не на ђу ју ћу) бли скост Бе
ке то вог на чи на ми шље ња са кул тур ном и ми са о ном ат мос фе ром 
Бе о гра да сре ди ном XX ве ка, ка да на ста ју де ла и фи ло со фи ја Ме
ди а ле. Шеј ка че сто ци ти ра Бе ке та, не ка да све сно – за вр ша ва ју ћи 
свој есеј „О про гра му Ме ди а ле”13 ње го вим ре чи ма о „свр сис ход но сти 
без свр хе” – али не ка да и не све сно. У за пи су „Пред ве чер је”14 Шеј ка 
пи ше: „Иза тог ве ла бла го сти и ми ра ноћ ју ри тр ком”, док код Бе
ке та за па њу ју ће слич ну ре че ни цу из го ва ра го спо дин По цо: „...али 
иза тог ве ла бла го сти и спо ко ја, ју ри ша ноћ...”15 О не на мер ним ци
та ти ма као про из во ду не све сног по и сто ве ћи ва ња пи ше Јунг, на
зи ва ју ћи га „крип том не зи ја”. Он та кав „не на мер ни” ци тат на ла зи 
код Ни чеа (Fri e drich Ni etzche) у Та ко је го во рио За ра ту стра (Al so 
sprach Za rat hu stra). На овај на чин Јунг ука зу је на ва жност не све
сних са др жа ја ко ји из би ја ју на по вр ши ну у кре а тив ном ства ра њу. 
На ла зе ћи и на мер не и не на мер не ци та те Бе ке то вог де ла до ка зу је мо 
ду бо ки, све сни као и не све сни, ути цај овог ства ра о ца на Ле о ни да 
Шеј ку. Оно што је још за ни мљи во ис та ћи је да је пр ви ци тат ис ко
ри шћен као не га ти ван: сли кар ство ка квом те жи Шеј ка у овом тек
сту, ко је у окви ри ма кла сич ног, ака дем ског из ра за те жи из на ла
же њу и пер фек ци ји те ма и ути ца ја не по се ду је „свр сис ход ност без 
свр хе” – им пли цит но се на осно ву прет ход них па са жа мо же за
кљу чи ти да но во та ри је у ви ду ап страк ци је до но се упра во ово. Ово 
за па жа ње је ва жно уто ли ко што до не кле олак ша ва раз у ме ва ње 
па ра док са Шеј ки ног по гле да на свет у кон тек сту раз ли чи то сти 
ова два ау то ра и ути ца ја – Јун га и Бе ке та: мо же се про ту ма чи ти 
та ко што је Бе кет тај ко ји пи ше о све ту ка кав је сте и на тај на чин 
ути ре пут за свет ка кав би тре ба ло да бу де – Јун гов свет у ко ме се 
кроз ди ја лек ти ку су прот но сти, све сног и не све сног, све тло сти и сен
ке до ла зи до је дин ства Соп ства16. То се мо же за кљу чи ти и на осно ву 
сле де ћег за пи са из Шеј ки не књи ге Град – ђу бри ште – за мак I: 

13 У: Л. Шеј ка, Град – ђу бри ште – за мак I.
14 Из од лом ка „Град”, исто.
15 Се мју ел Бе кет, Че ка ју ћи Го доа, прев. Пе тар Пја нић, Рад, Бе о град 2004.
16 Дру ги тер мин за Ја ство – ар хе тип це ло ви то сти су бјек та.
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Ми жи ви мо у све ту при ви да, илу зор но сти, и ни кад се не зна ни 
по че так, ни да ли је до стиг нут вр ху нац, ни то да је осе ћај кре та ња 
јед на за блу да, да се мо жда сто ји у ме сту, или окре ће у круг или да 
се иде по зе мљи шту то ли ко по зна том да је већ по ста ло до сад но. 

Свет у ко ме жи ви мо опи сан је, да кле, баш као (ан ти)драм ска 
струк ту ра дра ме Че ка ју ћи Го доа – то је свет у ко ме је „про шлост 
ба че на у ђу бре (ако сам до бро схва тио Бе ке та)”17 бу дућ ност је пре
ста ла да по сто ји, а ми се на ла зи мо у кон стант ном ге не ри са њу са
да шњег тре нут ка из ко га не ма бек ства – „тра ја ње у јед ној бес крај но 
про ду же ној си ту а ци ји”.18

3. Ме ди а ла као ка та ли за тор ду ха пост мо дер ног вре ме на:  
за бо рав и кла си фи ка ци ја

Упра во је за то за ни мљи ва и по ста је ра зу мљи ва окре ну тост 
про шло сти Ме ди а ле: „Сво јим про гра мом, де ли ма и по на ша њем, 
као „за го вор ник ду гог пам ће ња”, Ме ди а ла је у ли ков ном жи во ту 
Бе о гра да вид но од у да ра ла од све га та да ак ту ел ног и сла вље ног 
као мо дер но”, пи ше Ири на Су бо тић у сво јој књи зи Од Аван гар де 
до Ар ка ди је. Про шлост ба че на у ђу бре до во ди до умет но сти у ко
јој „мно ги об лик про ла зи као ап страк тан, што ће ре ћи син те ти чан 
а да у се би не са др жи ни је дан дру ги и ни шта дру го до се бе са мог. 
А ма ло по сле рас пад не се и са мог се бе про гу та”.19 Иа ко ис пр ва де
лу је збу њу ју ће исто вре ме на окре ну тост Ме ди а ле хри шћан ском и 
па ган ском ми сти ци зму и окул ти зму, она се мо же схва ти ти упра во 
као по тре ба за при хва та њем свих сло је ва исто ри је и иден ти те та 
– све тле као и мрач не стра не – ко ја је то ли ко по треб на, а то ли ко 
не до ста је на шем под не бљу. Не по сто ји ве ћа бо лест ових про сто ра 
од за бо ра ва. Тим пре што, ка ко учи Јунг, јед ном спо зна ти са др жа ји 
– чул но, ра ци о нал но или емо тив но – ни ка да не не ста ју из се ћа ња, 
већ се по ти ску ју у ко лек тив но не све сно, где се раз ви ја ју и ме ђу соб
но де лу ју на на чи не не за ми сли ве све сном уму. Умет ни ци Ме ди а ле 
су осе ти ли опа сно сти ова квог ко лек тив ног за бо ра ва. Ве шти ча ре ња, 
цр но ма гиј ски и окулт ни ри ту а ли и ал тер на тив не лич но сти мо гу 
нам де ло ва ти сме шно или сим па тич но као умет нич ки екс цес не
при па да ња зва нич ној кул ту ри – али они по ка зу ју вр ло зре лу те
жњу ка при хва та њу сен ке, на лич ја ци ви ли за ци је, ко је се по ка за ло 
као за да так ко ме чо ве чан ство још ни је ни то ли ко до ра сло да би 
осве сти ло по тре бу за њим. 

17 Л. Шеј ка, Град – ђу бри ште – за мак I.
18 Исто.
19 Исто.
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Још је дан за ни мљив кон такт Ме ди а ле са са да шњим вре ме ном 
је по тре ба за кла си фи ка ци јом и ре ги стра ци јом до га ђа ја ве за них 
за Ме ди а лу из ра же на пре све га у „Књи зиобјек ту бр. 2 – Уред за 
ре ги стра ци ју и кла си фи ка ци ју”, скра ће но УРК и кроз лич ност 
нај по све ће ни јег Ле о на Кла си фи ка то ра (ал тер его Ле о ни да Шеј ке). 
У се ри ји пре да ва ња одр жа них 1973/1974, са ку пље них у књи зи под 
на зи вом Пси хи ја триј ска моћ, Ми шел Фу ко (Mic hel Fo u ca ult), је дан 
од нај ве ћих ми сли ла ца да на шњег вре ме на, из ме ђу оста лог ана ли
зи ра и раз ли ку из ме ђу тзв. ди сци плин ске и су ве ре не мо ћи, при 
че му је ди сци плин ска она моћ на ко јој по чи ва ју све са вре ме не 
ин сти ту ци је: она моћ ко ја се ус по ста вља над те ле сним би ћем чо
ве ка, као и над ње го вим дис кур сом, жи во том и вре ме ном. Она се 
ус по ста вља кроз над гле да ње, бе ле же ње и пре вен ци ју. Кла си фи
ка ци ја и ре ги стра ци ја као умет нич ко де ло и про грам20 ни су би ли 
усме ре ни ка кри ти ци дру штва ди сци плин ске кон тро ле, већ на ста ју 
из те жње ка умет нич кој афир ма ци ји већ по сто је ћег све та (на су прот 
ап страк ци ји). Ме ђу тим, по сто је мно ги умет нич ки на чи ни ко јим 
би се ово мо гло по сти ћи, а ода бир кла си фи ка ци је као јед ног од 
глав них про грам ских ме то да нео до љи во ука зу је на ин ту и тив ни 
осе ћај за ва жност ре ги стра ци је и кла си фи ка ци је у са вре ме ном све
ту. На идеј ном по гле ду она је да нас до ве де на до ап сур да, пре све га 
због ин тер не та и са ку пља ња и упо тре бе по да та ка21 као јед ног од 
основ них по слов них мо де ла и ре зул ту ју ће по тре бе да се сва ка рад
ња за бе ле жи и по де ли са дру ги ма ко ја се љу ди ма на ме ће пре ко дру
штве них мре жа. Иа ко то га мо жда ни смо ни све сни, ми жи ви мо и 
ак тив но уче ству је мо у нај ве ћој ре ги стра тив нокла си фи ка тор ској 
ма ши ни ко ја је ика да по сто ја ла. Ре ги стра ци ја и за бо рав де лу ју као 
су прот но сти, ме ђу тим у стал ном бо дри ја ров ском про це су ди ја лек
тич ког пре тва ра ња ства ри у ње ну су прот ност чи ни се да упра во 
због ове екс це сив не ре ги стра ци је и бе ле же ња на ше пам ће ње по
ста је по ро зни је не го икад. 

20 У „Ма ни фе сту кла си фи ка то ра” пи ше:
ми не из ра жа ва мо
ми не ис тра жу је мо
ми не пре о бра жа ва мо
ми не до те ру је мо
ми не об ли ку је мо
ми не улеп ша ва мо
ми са мо ре ги стру је мо и кла си фи ку је мо.

(Ци тат пре ма: И. Су бо тић, нав. де ло)
21 Тзв. „da ta mi ning” – ру дар ство по да та ка. Прак са ана ли зе по сто је ћих 

огром них да та ба за ра ди до би ја ња но вих ин фор ма ци ја. Је дан од основ них на
чи на за ра де ве ли ких ин тер нет кор по ра тив них мо но по ла.
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4. За кљу чак: из ме ђу ми та и исто ри је

Ства ра о ци Ме ди а ле по ка зу ју свест пре ма исто ри ји ко ју же ле 
не са мо да одр же жи вом кроз сво је сли ке већ и ак тив но про из во де 
соп стве ну ми то ло ги ју бо ре ћи се ти ме про тив за ро бље ни штва веч
не са да шњи це. Ме ђу тим, но ми нал ни от пор ко ји по ка зу ју пре ма 
соп стве ној са вре ме но сти не зна чи да фе но мен Ме ди а ле мо же мо и 
сме мо по сма тра ти као у пот пу но сти из дво јен. Ау то ри Ме ди а ле не
го ва ли су ве зе са „ду хов ним ро ђа ци ма” кроз исто ри ју умет но сти, 
али су гра ди ли соп стве ни мит на осно ву по ри ца ња ве зе са са вре
ме ним тре нут ком. Те о ре ти ча ри им не рет ко у то ме по вла ђу ју, на
носе ћи ти ме на сле ђу и про у ча ва њу Ме ди а ле ве ћу ште ту не го ко
рист. Од бој ност ко ју ау то ри Ме ди а ле осе ћа ју пре ма ап стракт ном 
сли кар ству, ко је је у том тре нут ку при хва ће но за хва љу ју ћи „ко мер
ци јал ном апа ра ту” ко ји сто ји иза ње га, не сме се тек та ко ге не ра ли
зо ва ти на од бој ност пре ма це ло куп ној умет но сти и фи ло со фи ји 
пр ве по ло ви не XX ве ка. 

Као и умет ни ци Ме ди а ле, та ко су и Карл Гу став Јунг и Се мју
ел Бе кет ве ро ва ли у то да се о све ту и чо ве ку мо же го во ри ти са мо 
кроз фи гу ра тив но; да се ве за са ап стракт ним не по сти же ап страк
ци јом, већ чо век са ства ри ма ко је су му ра ци о нал но не схва тљи ве 
и да ље мо же ко му ни ци ра ти са мо пу тем кон крет ног. У слу ча ју 
Јун га, то кон крет но су ар хе ти по ви, пра сли ке ко је има ју оп ште 
ка рак те ри сти ке, али оно ли ко ли ца ко ли ко и љу ди на зе мљи. Код 
Бе ке та, то кон крет но су ди ја ло зи и си ту а ци је ко је су, иа ко на пр ви 
по глед из гле да ју ап стракт но, за пра во мно го „ре а ли стич ни је” од но
сно „фи гу ра тив ни је” од ре а ли зма кла сич не драм ске књи жев но сти. 

Кроз при ме ре ди рект не по ве за но сти и ути ца ја де ла Кар ла Густа
ва Јун га и Се мју е ла Бе ке та по ста је очи та зре лост раз ми шља ња и осе
ћа ја умет ни ка Ме ди а ле за про бле ме и па ра док се овог вре ме на ко ји 
не пре ста ју да бу ду ак ту ел ни. Иа ко у свом све то на зо ру де лу ју као 
су прот ста вље ни, упра во об је ди ње ње су прот но сти пред ста вља кључ 
за раз у ме ва ње де ла Ме ди а ле. Рас пар ча ност све та на хи ља де обје ка та 
је нео спор на: при то ме је сва ки од ових обје ка та исто вре мено и бе
сми слен – и као та кав део Ђу бри шта – али исто вре ме но и део јед не 
не појм љи ве це ли не – и као та кав до сто јан да бу де кла си фи ко ван.
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